
,Bewoners willen geen
A2 door Grasrijk

Vorige week 'cIinsdag overhandigden leden van de projectgroep 'GMm A2 door Grasrijk' ruim tweeduizend handtekeningen aan de Eindhovense wet-
houder Van Merrienboer.



Vorige week dinsdag overhandigden leden van de projectgroep 'Geen A2
ooor Grasrijk'mim tweedriizend'Imlldtekeningen aan de Eindhovense wet-
honder Van Merrienboer. De gemeenten Eindhoven en Veldhoven zijn van
plan om het verkeer van afrit 31 van de A2 rechtstreeks door Graswijk
(Meerhoven) te leiden en dat stuit op hevig verzet van de bewoners van die
wijk. Zeker aIs een beter aIternatief voorhanden Iijkt.

door Rien van Dongen

Op dit moment wordt er volop
gewerkt aan de verbreding van de
A2/A67 Randweg Eindhoven. Die
verbreding, levert naar verwachting
sttaks nieuwe problemen op in de
afwikkeling van het verkeer op de
Noord-Brabantlaan en bij de ontslui-
t.ing van het bedrijventerrein De
Hurk. De gemeenten Eindhoven en
Veldhovel).hebben daarom een stu-
die uitgevoerd naar een oplossing
van die problemen. Twee mogelijke
oplossingvarianten zijn daarbij
besproken namelijk de variant
'Ontvlechting', waarbij de huidige
op- en afritten van de A2 worden
losgekoppeld van de Noord-Bra"
bantlaan en via een nieuwe verbin-
dingsweg aangesloten op de Meer-
hovendreef, alsmede een nieuwe
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aansluiting op de Meerenakkerweg.
In de variant 'Duo' blijft de huidige
aansluiting op de Noord-Brabant-
laan gehandhaafd ,en komt er enkel
een nieuwe aansluiting bij de Meere-
nakkerweg. De gemeenten lijken in
eerste instantie te hebben gekozen
voor de eerste variant. Opmerkelijk,
want het studierapport 'Meer met de
A2' gfeft aan dat na voltooiing van
de bouw van Grasrijk een zo ingrij-
pende wijziging van de verkeerscir-
culatie 'veel moeilijker en wellicht
zelfs met uit te leggen!' is.
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De bewoners van Grasrijk die zich
verenigd hebben in de projectgroep
'Geen A2 door Grasrijk', vrezen de
gevolgen van een drukke vierbaans-
weg dwars door de wijk. 'De bewo-
ners van Grasrijk heiJ,ben hun
woningen gekocht op basis van de
oorspronkelijke plannen en daarin
was een rechtstreekse afrit vanaf de
A2 niet voorzien', zegt Ruben Trie-
ling van de projectgroep. 'De leef-
baarheid van de wijk wordt emstig
aangetast, zeker nu de weg ook nog
eens op slechts enkele meters
afstand van een toekomstig Spi1cen-
tnun met basisschool, peuterspeel-
zaal en kinderopvang is gepland. Dat
schrijnt temeer omdat de Duo-vari-
ant om onduidelijke redenen niet
haalbaar zou zijn. Vit recent, nog
niet openbaar milieuonderzoek, zou
echter blijken dat qua verkeerstro-
men beide varianten nagenoeg aan
elkaar gelijk zijn. Bovendien is er
nog een derde optie namelijk dat 'er
helemaal niets gebeurt.' .

Andere keuze

"
'"'"N"'-

Het bedoelde milieuonderzoek zal
binnenkort worden afgerond en gaat
dan de inspraakronde in. Wethouder
Van Merrienboer heeft in gesprek-
ken met de projectgroep aangegev~n

, het advies van de raadscommissie 'en
de gemeenteraad af te wachten alvo-
rens de minister te informeren. \101-



gens de wethouder bewijst het grate
miptal handtekeningen dat het
onderwerp breed leeft in de wijk. Hij
beloofde een eerlijke beoordeling
van het alternatief uit de wijk. De
projectgroep hoopt op een wijziging

van de eerder gemaakte voorlopige
keuze. 'Zo niet dan zullen we alle
mogelijkheden en middelen benut-
ten die ons ten dienste sta";mom dit
oI)Zalige plan van tafel te\ krijgen',
aldus Ruben Trieling. '


